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ضبط  أجل  من   ،2015 عام  منذ  المقرة  الزراعية«  المحاصيل  »سالمة  خطة  تطبيق  إيرانيون  ومصدرون  مزارعون  ينتظر 
وتفعيل الرقابة على استخدام المبيدات في إنتاج الفواكه والخضراوات، بدًال من الفوضى الحالية كما يوثق التحقيق

غياب الرقابة يفاقم من فوضى المبيدات

الزراعة 
في إيران

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــــب، نـــــــور مــحــمــد  ــائـ ــ ــنـ ــ ــفـــي الـ ال يـــخـ
الزراعة  تربتي نجاد، عضو لجنة 
فــي الــبــرملــان اإليــرانــي مخاوفه من 
بالده  منتجات  على  الحقيقية  الرقابة  غياب 
إعـــادة شحنات تصديرية، من  إثــر  الــزراعــيــة، 
بينها 300 طن من البطيخ والشمام، رفضتها 
يونيو/ فــي  إليـــران  وأرجعتها  عمان  سلطنة 

 »تــكــرار هــذه الحاالت 
ً
حــزيــران املــاضــي، قــائــال

سلبي، على املؤسسات املعنية أن تكون أكثر 
صرامة«.  

ويـــســـتـــخـــدم املـــــــزارعـــــــون اإليـــــرانـــــيـــــون 146 
ــــرش كــيــلــومــتــر  كـــيـــلـــوغـــرامـــا مــــن املـــبـــيـــدات لـ
مـــربـــع مـــن األراضــــــي الـــزراعـــيـــة، وهــــي كمية 
مــرتــفــعــة مــقــارنــة بــالــكــمــيــات الــتــي تستخدم 
إذ تبلغ 70  أخـــرى،  فــي دول  املساحة  لنفس 
ــا،  كــيــلــوغــرامــا للكيلو مــتــر املــربــع فــي أوروبــ
أميركا  فــي  املــســاحــة  لـــذات  كيلوغراما   80 و 
ــيــــات اســـتـــخـــدام املــبــيــدات  وفـــقـــا لــــدراســــة »آلــ
ومـــنـــع اإلفـــــــــراط فـــيـــهـــا« الـــــصـــــادرة فــــي عـــام 
»آفــت کش ها«  2010 والتي نشرتها مدونة 
الـــتـــي أســســهــا طــلــبــة املــاجــســتــيــر فـــي كلية 
الصيدلة بجامعة األهــواز بإشراف الدكتور 
أمــيــر جــاللــي املــتــخــصــص فــي عــلــم الــســمــوم، 
األمــــر الــــذي يــثــيــر مـــخـــاوف خـــبـــراء زراعــيــن 
مـــن تــبــعــات االســـتـــخـــدام املـــفـــرط لــلــمــبــيــدات 
عــلــى صــحــة اإليـــرانـــيـــن، »وعــلــى الـــصـــادرات 
املقدرة بـ 45 مليون طن من بن 117 مليون 
طــن مــن املــحــاصــيــل الــطــازجــة الــتــي تنتجها 
ــران«، وفــقــا ملـــا قــالــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«  ــ ــ إيـ
الزراعية  املحاصيل  سالمة  قطاع  مستشار 
الــغــذاء والـــدواء التابعة لــوزارة  في مؤسسة 

الصحة محسن عصار.

أم  ــزراعــة  ال المسؤولية  يتحمل  مــن 
الصحة؟

إلى  اإليــرانــيــة  املحاصيل  إعـــادة شحنة  عقب 
ُعمان، ثار جدل إعالمي، حول سبب األمر، إذ 
املــبــيــدات صلة  لبقايا  يــكــون  أن  ينفي خــبــراء 
باألمر، ومن بينهم محسن عصار الذي يرى أن 
السبب يتمثل في عدم إرفاق شهادة مطابقة 

»مازندران« األكثر استخدامًا للمبيدات
ــران 5  ــ تــنــتــج مــحــافــظــة مــــازنــــدران شــمــالــي إيــ
املتنوعة،  املحاصيل  مــن  سنويا  طــن  مــاليــن 
وتـــعـــانـــي تــلــك املــنــطــقــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا من 
اآلفـــــــات الــــزراعــــيــــة، بـــمـــا يــقــتــضــي اســـتـــخـــدام 
20% مــــن املـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة مــــن إجــمــالــي 
الــبــالد،  أنــحــاء  كــافــة  فــي  املستخدمة  الكميات 
في ظل عــدم معرفة مزارعن بطرق وتقنيات 
استخدام املبيدات، وهو ما يثير املخاوف من 
مراعاة  عــدم  أو  للمبيدات،  املفرط  االستخدام 
مواصفات السالمة، ما قد يتسبب بضرر على 
معا  واملستهلكن  الفالحن  من  مستخدميها 
لــبــيــانــات تضمنها تــقــريــر لــوكــالــة مهر  وفــقــا 

بثته في نوفمبر/تشرين الثاني عام  2014.
تعريفهم  املـــزارعـــن  تــوعــيــة  عملية  وتــتــطــلــب 
املــبــيــدات،  اســتــخــدام  وتــوقــيــت  بكيفية وكمية 
نجاد،  والبرملاني  الــزراعــي  الخبير  يقول  كما 
الفتا إلــى أن املبيدات لها أثــار جانبية أخرى 
عــلــى الــصــحــة، وتــتــطــابــق مــخــاوف الــبــرملــانــي 
مـــع الـــدكـــتـــورة طــلــعــت قـــانـــع أخــصــائــيــة علم 
الـــســـمـــوم وأمـــيـــنـــة املـــركـــز اإلعــــالمــــي لـــأدويـــة 
واملـــبـــيـــدات الــتــابــع ملــؤســســة الـــغـــذاء والـــــدواء، 
والتي قالت لـ«العربي الجديد«: »رش املبيدات 
على  يؤثر سلبا  قد  الزراعية  املحاصيل  على 
ــال تـــكـــرار  ــ الـــصـــحـــة فــــي املــــــدى الــبــعــيــد فــــي حـ
استهالك محاصيل زراعية فيها نسب عالية 

من املبيدات«.
بشكل  والــفــواكــه  الخضار  غسل  وتتابع«عدم 
جــيــد يــجــعــل هـــذه املـــأكـــوالت أكــثــر خـــطـــورة«، 
قــد تتسبب  الحالة  أن اســتــمــرار هــذه  مضيفة 
 
ً
فضال الحساسية،  مــن  وأنـــواع  بالسرطانات 

عن أمراض في جهاز املناعة.
 

البحث عن المبيد رخيص الثمن
ــل الــــــفــــــالحــــــون اســــــتــــــخــــــدام املــــبــــيــــدات  ــفــــضــ يــ
الــكــيــمــيــائــيــة نــتــيــجــة رخـــص ثــمــنــهــا، إذ يبلغ 
للحشرات  القاتلة  املــبــيــدات  أنـــواع  أحــد  سعر 
إيراني  تومان  ألــف   30 النباتات  تهاجم  التي 
البيولوجي  سعر  يبلغ  فيما  دوالر(،  )قــرابــة 
ــر الـــكـــيـــمـــيـــائـــي بــحــســب  ــعــ ــنــــه أضـــــعـــــاف ســ مــ
أليكايي، مشيرًا إلى أن رش املبيدات الحشرية 
البيولوجية األقل سمية أمر ضروري للحفاظ 
عـــلـــى األراضــــــــي الــــزراعــــيــــة، كـــونـــهـــا ال تــفــســد 
قيمتها  من  تزيد  وإنما  الــزراعــيــة،  املحاصيل 
ست مرات عن تلك الكيماوية الرائجة، إضافة 
إلى ذلك يتعمد الفالحون قطف املحصول قبل 
أســبــوعــن مـــن رش املــبــيــدات بــحــســب دراســـة 
»آفـــت کــش هـــا«، إذ إن رش مــحــصــول التفاح 
باملبيدات الحشرية يتطلب على سبيل املثال 
االنــتــظــار ملــدة أسبوعن قبل طــرح املحصول 
في السوق أو قطفه، وفي حال تناول املستهلك 
املنتج قبل مرور هذه الفترة الزمنية قد يؤثر 
عليه صحيا، وال تعلم الدكتورة قانع إن كان 
ــدة االنــتــظــار بــعــد رش  الــفــالحــون يــطــبــقــون مـ
املبيد أم ال؟ وهو ما يشكل خطرًا متفاقما في 
حال عدم إجراء أي تحقيقات  تتناول تبعات 

االستخدام املفرط للمبيدات. 

حضر القانون وغابت الرقابة
للزراعة  املنظمة  القوانن  املــادة 28 من  تنص 
وميثاق الـــوزارة على ضـــرورة وجــود مشرف 
يفحص كمية املبيدات في كل منطقة زراعية، 
وهــــو مـــن يــعــطــي إذنـــــا بـــطـــرح املـــحـــصـــول في 
السوق أو تصديره، لكن هذا القانون لم يطبق 

مـــن أســـاســـه بــحــســب مــحــســن عـــصـــار، والــــذي 
إن املشكلة ال تتعلق بعدم وجــود نص  يقول 
قانوني، وإنما في غياب الرقابة، وعدم تغريم 
الـــرش، أو حتى زمــن بيع  مــن يخالفون طــرق 
املحاصيل بعد رش املبيدات، مطالبا الحكومة 
بالتدخل فــي هــذا األمــر منعا لــوقــوع حــوادث 
البرملاني نجاد،  خــطــرة، وهــو مــا يــؤكــد عليه 
مــشــيــرًا إلــــى ضـــــرورة تــشــكــيــل وزارة الـــزراعـــة 
لــجــانــا متخصصة فــي وضـــع بــرامــج وخطط 
لــلــرقــابــة، بــمــا يـــزيـــد مـــن نــشــر الـــوعـــي أيــضــا، 

والتعريف باألخطار الصحية للمبيدات.
ــران 400 ألــــف هــكــتــار تــقــريــبــا  ــ ويـــوجـــد فـــي إيــ
الــتــي ال يستخدم فيها تقنيات  مــن األراضـــي 
ــيـــدات، إذ تــســتــخــدم في  ــبـ حــديــثــة فـــي رش املـ
الـــــدول املــتــقــدمــة الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة بنسبة 
60% فــي حــن تــتــراوح هــذه النسبة بــن %16 
و20%، فـــي إيــــــران، والــســبــب الــرئــيــس يــعــود 
رقــابــة  يتطلب  الـــذي  األمـــر  املــالــيــة،  للتكاليف 
الكثير  يعتمد  إذ  وتوعيتهم  الــفــالحــن،  على 
الشخصية وال يعرفون  منهم على تجربتهم 
ماهية القوانن في هذا الشأن وال تفاصيلها 

بحسب أليكايي. 

خطة حكومية بانتظار التنفيذ
الغذائي )حكومي(  أقر املجلس األعلى لأمن 
باالتفاق مع ممثلي وزارتي الزراعة والصحة 
خــطــة »ســالمــة املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة« تــفــاديــا 
سيء  بشكل  تستخدم  التي  املبيدات  ألخطار 
في العام 2015، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ 
الــعــمــلــي بـــعـــد، بــحــســب  مـــوقـــع إيـــانـــا الــتــابــع 
لوزارة الزراعة، وبموجب هذه الخطة يحصل 
ــــي عــلــى شــيــفــرة مـــحـــددة، كما  كـــل مــنــتــج زراعـ
يــحــصــل كـــل فـــالح يـــصـــّدر ويــبــيــع محاصيله 
عــلــى هـــويـــة خـــاصـــة، ورمـــــز ملـــا يــــزرعــــه، وهــو 
مــا يــعــنــي الــتــعــرف عــلــى مــصــدر كــل الــخــضــار 
والفاكهة، بما يؤدي إلى مراعاة قوانن الرش 

وزمنه بطبيعة الحال.
ويــنــتــظــر املـــزارعـــون واملـــصـــدرون اإليــرانــيــون 
من  أنـــواع  ثمانية  على  قريبا  الخطة  تطبيق 
الخضار والــفــواكــه أواًل، ومــن ثــم ستشمل كل 
املحاصيل، وهي البصل، األرز، الخيار، التفاح، 
وفقا  والبرتقال،  الليمون  الطماطم،  البطاطا، 
إيــانــا عــن مــديــر مكتب البيئة  ملــا نقله مــوقــع 
الــزراعــة، سعيد سعادت،  والسالمة في وزارة 
والذي يؤكد أن الخطة تتضمن بنودًا للتحكم 
بنسب املبيدات املستخدمة، بعيدًا عن حاالت 
اإلفراط أو استخدام كميات أقل من املطلوب أو 
إيانا،  موقع  وبحسب  مناسبة،  غير  نوعيات 
فـــإن تــأخــيــر تــطــبــيــق الــخــطــة مــرتــبــط بحاجة 
املـــشـــروع ملـــوازنـــة مــالــيــة، إذ إن كــل كــيــلــوغــرام 
مـــن أي مــحــصــول يــحــتــاج تــقــريــبــا إلــــى ستة 
الخطة  لتطبق عليه هذه  إيراني  آالف تومان 
)مـــا يــعــادل 18 ســنــتــا(، ولــكــن الــخــطــة ستوفر 
 على أكثر من صعيد، 

ً
مبالغ ضخمة مستقبال

باإلضافة إلى املحافظة على صحة الفالحن، 
الـــذيـــن يــعــالــج بــعــضــهــم بــســبــب اســتــخــدامــهــم 
املـــفـــرط لــلــمــبــيــدات، وتــمــنــح الــخــطــة كـــل فــالح 
تأمينا صحيا وهو ما سيشجع على االلتزام 
ــا، كـــمـــا ســتــصــبــح الـــحـــكـــومـــة مـــتـــأكـــدة مــن  ــهـ بـ
سالمة 24 مليون طن من املحاصيل الزراعية 
في العام األول من التطبيق بحسب مستشار 
ــة عــصــار،  ــيـ ــزراعـ قـــطـــاع ســـالمـــة املــحــاصــيــل الـ
املنتجات عقب تطبيقها  أن جـــودة  أكــد  الـــذي 

ستصبح أفضل.

عن  معلومات  تــحــوي  الصحية  للمواصفات 
باملبيدات،  الرش  وتاريخ  املواصفات  مطابقة 
والتي ال تطلبها العديد من الدول املستوردة، 
 
ً
مــا يــجــعــل املــصــدريــن يــتــغــافــلــون عــنــهــا قــائــال

املــبــيــدات طبيعي وضـــــروري وال  »اســتــخــدام 
يوجد بلد في العالم ال يستخدمها مزارعوه«، 
وهو ما أكده رئيس االتحاد الوطني ملصدري 
ــي، ملــوقــع  ــورانــ ــا نــ املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، رضــ
ــــاري مـــوضـــحـــا أن الــشــحــنــة لــم  ــبـ ــ ــــف« اإلخـ ــ »ألـ
السلطنة وتــمــت إعادتها  أراضـــي  إلــى  تــدخــل 
قــبــل أن تـــصـــل، فــيــمــا حــمــل مــســتــشــار رئــيــس 
مؤسسة الحفاظ على النباتات التابعة لوزارة 
الزراعة، محمد رضا مير، في تصريحات لذات 
املوقع، مؤسسة الغذاء والدواء التابعة لوزارة 
املعنية بوضع  الصحة مسؤولية ذلك كونها 

معايير السالمة في البالد.
يوافق مير ونوراني بيانا رسميا صادرًا عن 
وزارة الزراعة نشر في موقع تسنيم اإليراني 
بعد إعادة شحنة البطيخ والشمام من ميناء 
ــــح أن إيــــران  الــســلــطــان قـــابـــوس، والـــــذي أوضـ
تـــصـــدر ســنــويــا كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــخــضــار 
ــه الـــتـــي تــلــقــى تــرحــيــب املــســتــورديــن  ــفـــواكـ والـ
الـــدول بــاتــت تطلب  لــجــودتــهــا، بيد أن بعض 
فيها  والتي يوجد  بالشحنات  شهادة مرفقة 
ــلـــومـــات املـــطـــلـــوبـــة حـــــول املـــحـــصـــول،  ــعـ ــل املـ كــ
قد ال يعني  البطيخ والشمام  وإعـــادة شحنة 
بـــالـــضـــرورة أنــهــا غــيــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات 

بحسب البيان.
وأكـــدت وزارة الــزراعــة فــي بيانها أنــه لــم يتم 
استرجاع شحنة واحدة من الشحنات املرفقة 
الــصــحــة، موصية  مـــن وزارة  بــتــأيــيــد رســمــي 
الــشــركــات املــصــدرة للمحاصيل الــزراعــيــة في 
بيانها بضرورة الحصول على هذه الشهادات 
لترفقها بشحناتها بما ال يوقفها أو يعيدها، 
لكن شحنات أخرى كالفستق عادت من أملانيا 
إلى  ســنــوات سابقة  فــي  وبريطانيا  وفــرنــســا 
إيران بسبب إصابتها بجرثومة فطرية، األمر 
ــي الـــزراعـــة والــصــحــة  ــ الــــذي يتطلب مــن وزارتـ
توعية الفالحن بنسب رش املبيدات وتوقيت 
ــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عــلــى  جـــمـــع املــــحــــصــــول مـ
أستاذ  املــواصــفــات بحسب  شــهــادات مطابقة 

الهندسة الزراعية محسن أليكايي.
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